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  چکیده
ــر مقاله ــی هدف با حاض ــبک تأثیر بررس ــالم یزندگ س  با یرانیا-یاس

 انجام یاجتماع مطلوب یزندگ جهت آن یمفهوممدل و یمقاومت اقتصــاد
ــده ــت. ش ــاتید تمام مطالعه مورد جامعه اس ــانی علوم وقتتمام اس  انس

شگاه سالمی آزاد دان شدمی شیراز واحد ا  نفر 250 آنان میان از که ،با
خاب ند انت ــــد ــــاس و ش عداد کوکران فرمول براس  روش نفر 152 ت

 گردآوري ابزار گرفتند. قرار مطالعه مورد ســاده تصــادفی گیرينمونه
ــشــنامه اطالعات، ــت پرس ــی ســنجش که اس  زندگی ســبک تأثیر بررس

 شــدهمحاسـبه کرونباخ آلفاي پایایی و مناسـب روایی با ایرانی اسـالمی
 از استفاده با پرسشنامه از حاصل آمده بدست يهاداده باشد.می 85/0

 نتایج است. شده لیتحل و هیتجز سطح دو در ،SPSSآماريِ افـــــزارنرم
 فرهنگ يالگو با یرانیا یاسالم یزندگ سبک میان که داد نشان پژوهش

ــاد ــاختن و یمقاومت اقتص ــتقیم رابطه اجتماعی مطلوب زندگی س  و مس
 رشد يبرا را الزم يهانهیزم دتوانمی الگو این ترویج دارد. وجود مثبتی

 سعادت و بهیط اتیح به یابیدست جهت یجمع و يفرد یزندگ در انسان
  سازد. همفرا ياخرو

ــاد ایرانی، اســالمی زندگی ســبک :دواژهیکل  اقتصــاد مقاومتی، اقتص
  اجتماعی. مطلوب زندگی اسالمی،

  30/07/1397 تأیید خیتار   25/06/1397 افتیدر خیتار
  باشد.می قاسمی خانم دکتري تز از برگرفته مقاله این
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  همقدم

ـــکل يبرا جامعه هر  متعدد يالگوها از يمندبهره ازمندین ،یاجتماع رشـــد و يریگش

 ســبک عنوان با ما کنونی جامعه در الگو این .اســت گوناگون ســطوح در یکنشــ و يرفتار

 عرصـــه در زندگی ســـبک با وثیقی ارتباط که شـــودمی شـــناخته ایرانی-اســـالمی زندگی

صادي صادي، زندگی سبک دارد. اقت صادي رفتارهاي و تعامالت خاص شیوه به اق  یک اقت

ــودمی گفته جامعه یا گروه فرد، ــیوه با که ش ــب ش ــرف درآمد، کس  در درآمد توزیع و مص

 د،گیر شکل صحیح صورت به اگر ياقتصاد عرصه در ویژه به گیزند سبک است. ارتباط

 به اگر و کند دوچندان را مقاومت قدرت و شــود تبدیل کننده تقویت عاملی به دتوانمی

 همراه و... زدگیمصــرف ،یرتبذ اســراف، تجمل، با و باشــد یانجر در ناصــحیح صــورت

 مقوله دو میان گفت باید جهت این از شود.می تبدیل پیشرفت مسیر در مانعی به خود باشد،

 ارتباطی اجتماعی مطلوب زندگی ساختن و مقاومتی اقتصاد و ایرانی-اسالمی زندگی سبک

   رد.دا وجود تنگاتنگ

 سازمانی و نهاد هر که است کشور روز مباحث ینترمهم از یکی مقاومتی اقتصاد امروزه

ــالش آن ترسریع تحقق به رساندن یاري جهت در باید ــرا کند، تـ ــاري زیـ ــکـ  مناسب راهـ

 اجتماعی، ســیاســی، اقتصــادي، امنیتی، گوناگون هايحوزه در هابحران با مواجهه بــــــراي

 است اقتصادي جهاد مکمل مقاومتی اقتصاد است. هابحران این حیحص مدیریت و فرهنگی

ـــاد در ثبات و امنیت موجب و ـــوك برابر در تزلزل عدم و باشـــدمی اقتص  خارجی هايش

 80 دهه اوایل از واژه این .است آن بارز هايشاخصه از اقتصادي استقالل همان یا اقتصادي

ـــالمی جمهوري تا بود آن بر شتال که شـــد مطرح رهبري معظم مقام ادبیات در  ایران اس

سبت را بلندمدتی دیدگاه شار و تهدیدات به ن شته هاف شد دا صاد اکنون و با  بر باید ایران اقت

ـــول و مبنا ـــتی اص  و آمده فائق المللبین هايتحریم بر بتواند آن طریق از تا نهاده گام درس

   کند. تبدیل فرصت به را تحریم تهدید

 به باید اســتراتژي این که دارد درازمدت اســتراتژي یک طراحی به ازنی مقاومتی اقتصــاد

 ســبک نماید. فراهم ياقتصــاد چنین براي را الزم شــرایط و زمینه که شــود طراحی ايشــیوه

 اقتصــاد تحقق در که دانســت مواردي جمله از توانمی را جامعه بر حاکم فرهنگ و زندگی

ـــد.می مؤثر مقاومتی ـــاد در باش ـــاس جامعه؛ بر حاکم فرهنگ و روحیه ،مقاومتی اقتص  براس

ــتن ارجحیت اخالقیات، ــمن، مقابل در مقاومت فردي، بر جمعی و ملی منافع داش  و کار دش

ــاعف، همت ــرف و حداکثري تولید فداکاري، و ایثار مض  کالم یک در و نیاز میزان به مص
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 دلیل نهمی به .)2 :1392 دهی،(ســـرخه اســـت زندگی ســـبک بر معنویات و دین حاکمیت

ضر پژوهش صدد حا  اقتصـاد تحقق جهت زندگی سبک در تغییر ضرورت به پرداختن در

سالمی جامعه در جهادي مدیریت سازيپیاده و مقاومتی  سبک ساختن هايمؤلفه و ایران ا

 سبک است: این حاضر پژوهش اصلی سؤال راستا همین در است. ایرانی-اسالمی زندگی

 اســت: چنین نیز مقاله فرضــیه دارد؟ مقاومتی اقتصــاد با ايرابطه چه ایرانی اســالمی زندگی

سالمی زندگی سبک تعامل صاد الگوي با ایرانی-ا ستیابی ساززمینه مقاومتی اقت سان د  به ان

  است. اخروي سعادت و اجتماعی مطلوب زندگی

   آن انواع و زندگی سبک نظري مبانی

 نظر جوامع و هاانســان یاجتماع رفتارهاي و تعامالت شــیوه به زندگی ســبک اصــطالح

ـــن اياندازه تا زندگی واژه معناي گفت باید عبارت این اصـــطالحی تعریف در دارد.  روش

 است: آمده چنین آن تعریف در دارد. توضیح به نیاز روش) یا (نوع سبک مفهوم اما است؛

 و جالب شیوه، بدین تا منزل) وسایل و اسباب سر، موي (نظیر چیزي طراحی یا دادن شکل«

ید. نظر به جذّاب بارتی؛ به آ یت ع تار یا طراحی ظاهر، در برتر کیف  Cambridge( »رف

Dictionary, 2006: 27( شخص شیوه« یا صی تکنیک و م سط که خا  انجام، چیزي آن تو

 سبک« ترکیب معناي مورد در ).Webster Dictionary, 2004: 80( »شودمی اجرا یا ایجاد

 از را مردم که فرهنگ و کنش نســـبیِ مشـــخص الگوهاي« اســـت: آمده چنین نیز »زندگی

 ســـبک« دیگر جایی در ).Cambridge Dictionary, 2006: 57( »دهندمی تمایز یکدیگر

ندگی ـــی روش ز ندگی از خاص  Oxford( اســــت شــــده تعریف »گروه یا فرد یک ز

Dictionary, 2008: 43.( ـــی، مدیریت و اجتماعی زندگی ترکیب با ـــیاس  و فرهنگی س

 که آیدمی پدید جامعه اداره براي زندگی ســبک از خاصــی نوع جامعه، یک در تصــادياق

   برد.می پیش به و دهدمی انجام را امور فتق و رتق

 هویتی با جامعه یا خانواده فرد، یک به که است زندگی خاص وارهنظام زندگی، سبک

 است جوارحی و بیرونی رفتار کلی هندسه دهنده تشکیل وارهنظام این دارد. اختصاص ویژه

 را زندگی ســبک دیگر، عبارت به ســازد.می تمایز هم از را هاجامعه و هاخانواده افراد، که

 که دانســت فرد یک روزانه عملکردهاي از منســجم و جامع بیش و کم ايمجموعه توانمی

ـــی روایت هم و ســــازدمی برآورده را او جاري نیازهاي هم  هویت براي وي که را خاص

 این از ).27 :1391 (شریفی، سازدمی مجسم دیگران برابر در گزیند،می بر خویش شخصی

ست ايشیوه زندگی سبک منظر،  یعنی کند.می دنبال طریق آن به را خود اهداف فرد که ا
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ـــیدن براي هاییروش و راه  به گروهی. و فردي اجتماعی، روانی، نیازهاي و اهداف به رس

  ).22 :1361 (ادلر، است افراد شخصیت پذیرکمیت و عینی عدب زندگی سبک دیگر عبارت

ـــبک 1گیدنز آنتونی  از را او که داندمی فرد هر روزانه زندگی در رفتاري را زندگی س

ـــبک ).120 :1380 (گیدنز، کندمی متمایز دیگري ـــامل زندگی س  و عمل کامل الگوي ش

 مشکالت و موانع برابر رد فرد واکنش خاص نوع زندگی، سبک واقع در است؛ فرد واکنش

 زندگی سبک بوردیو ).74 :1389 (الماسی، کندمی متمایز دیگران از را او که است زندگی

به به را ثا ظام نوعی م ندين ظام نوع این گیرد.می نظر در ب ندين  2هابیتوس در ریشــــه که م

ـــودمی دیده هاییدارایی و هاویژگی تمام در دارد واره) (عادت  در هاگروه و افراد که ش

 مانند هاییفعالیت و اتومبیل خانه، لباس، مبلمان، قبیل از وسایلی کنند؛می جمع خود اطراف

ــرگرمی و هابازي و هاورزش انواع ــخص آن طریق از افراد که هاس ــان را تمایز و تش می نش

 از ینیمع مقوله نمادین) و (مادي تصـرف توانایی و گرایش یعنی سـلیقه، بردیو دید از دهند.

 سبک است. زندگی سبک زاینده ضابطه کننده، بنديطبقه و شده بنديطبقه اعمال یا هاابژه

ــت تمایزبخش ترجیحات از متحدي مجموعه زندگی ــد که اس  در را واحدي ابرازگري قص

 ســـکنات و حرکات و زبان پوشـــاك، مبلمان، مانند نمادینی فضـــاي خرده هر خاص منطق

  ).Bourdieu, 1984: 173- 174 و 243 :1390 (بوردیو، گذاردمی نمایش به بدنی

 شکل وارةعادت است معتقد و داندمی کنونی عصر در حیاتی رکنی را مصرف 3بوردیو

 را سرمایه انواع او است. تأثرگذار بسیار آنان مصرف الگوي دادن شکل در افراد، در گرفته

 تعیین و مهم بسـیار را فرهنگی رفمصـ عبارتی؛ به و فرهنگی سـرمایۀ« هاآن بین از و معرفی

ـــروعیت را اجتماعی تمایزات زیرا داند؛می کننده ـــدمی مش ـــتوري،(»بخش  .)268 :1389 اس

 با و دهندمی نشــان ارزشــمند را خود زندگی ســبک و فرهنگی معیارهاي مســلط، هايگروه

یت کار، این یک موقع ند.می حفظ را آن داده، جلوه قانونی را خویش هژمون  یوبورد کن

ـــبک ـــول را زندگی س  درك آن با اشرابطه خالل از که داندمی وارهعادت مندنظام محص

 ايگونه به داشــته، عینی جنبه بیشــتر که آیدمی در هانشــانه از نظامی صــورت به و شــودمی

 ,Bourdieu( کندمی ایجاد تمایز مختلف اقشـــار میان و بخشـــدمی هویت فرد به نمادین

 نحو به یا زندگی شیوه را، زندگی سبک توانمی کلی تعریفی در حال، هر به ).168 :1984

                                                      
1Anthony Giddens 
2 Habitual 
3 Bourdieu 
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 فردي الگوهاي شــامل هاتن نه که کرد تعریف روزمره زندگی هايشــیوه و هاالگو تر،دقیق

ضاي یا فرد که شودمی هاییروش و عادات تمام شامل بلکه زندگی، از مطلوب  با گروه اع

  ).245 -246 :1389 حسینی، و (ازکیا دارند سروکار هاآن با عمالً یا گرفته خو هاآن

ـــبک به توجه و اهمیت ـــرف و زندگی س  چگونه« امروزه که یافت تداوم آنجا تا مص

 و زندگی سبک« باکاك قول به است. ترمهم »داشتن جایگاهی چه« از »بودن کننده مصرف

 که اندشده بدیلت فرایندي به بلکه نیستند، فرهنگی -اجتماعی روند یک فقط دیگر مصرف

 جهان در نوینی عصر و دوران برآمدن به توانمی مختلف، جوامع در هاآن تأثیرات خالل از

ــرف برد. پی ــده تبدیل مدرن جوامع دین به گراییمص ــت ش  اما ).Bocock, 1992: 3( »اس

ـــبک مفهوم به دوباره توجه آغاز را میالدي 1980 دهۀ 4ریمر  نهایت در داند.می زندگی س

 ايطبقه هر شود.می اطالق اجتماعی گوناگون طبقات زندگی شیوه به زندگی سبک ه،اینک

 اجتماعی طبقه دارد. را خود مقبول و ویژه هايباورداشت و هارویکرد و ویژه زندگی سبک

 شغل، تحصیالت، روانی، سالمتی عمر، يهاسال تعداد زندگی، نحوه در فرد هر مادرزادي

سی، رفتار شو ثبات سیا ستگی یی،زنا شارکت مذهبی، هايواب  رویکردهایش، و اجتماعی م

  ).17 :1394 (مؤمنی، دارد ايکننده تعیین تأثیر

  ایرانی اسالمی زندگی سبک

ـــبک تعریف به توجه با ـــبک آن، از منبعث الگوهاي و مفاهیم زندگی، س  زندگی س

ــالمی ــر الگوهاي از یکی نیز ایرانی اس ــت جهانی فرد به منحص  مدل هب خاص طور به که اس

سی سالمی جمهوري نظام سیا ست. نزدیک ا صاً الگو این ا صو  انقالب گیري شکل با مخ

س شگاهی مباحث وارد بعدي هايدهه طی و 1357 سال در ایران المیا  از .شد علمی و دان

 سایر که نمایدمی عمل خاص الگوي یک مثابه به ایرانی، اسالمی زندگی سبک جهت، این

 اصـــول م،مفاهی از مندينظام مجموعه به الگو کشـــد.می چالش به هم را مدیریتی الگوهاي

 کی تفســیر و توضــیح براي منطقی ســاختار یک در که شــودمی اطالق قوانین و موضــوعه

 شودمی ارائه نظریات و هاتئوري فرآیندها، ها،روش ها،پدیده تکوینی، موجودات از سیستم

 ست.ا مطلوب وضعیت به موجود وضعیت از رگذا الگوسازي، از هدف ).38 :1391 (متقی،

   باشند. وبمطل وضعیت به دستیابی براي راهی دنبال به افراد که شودمی مطرح زمانی الگو

                                                      
4Reimer 
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 به یافتن دســت نیز پیشــرفت ایرانی-اســالمی الگوي در که گفت توانمی اســاس این بر

ــت توجه مورد هاییآرمان و هاآل ایده  جامعه اداره منطق و افزارنرم الگو، این واقع در و اس

 ایرانی -اسالمی حاکمیت نظر مورد رستگاري نهایتاً الگو این ).134 :1386 پیروزمند،( است

 توجه هاآرمان به نخســت وهله در پیشــرفت، ایرانی -اســالمی الگوي در کندمی معرفی را

 هايآرمان عنیی گیردمی قرار توجه مورد واقعیات، ها،آرمان تعریف از پس آنگاه شود،می

 اسالمی الگوي بنابراین ).27 :1391 (متقی، شودمی پیگیري و معرفی ایرانی عمل با اسالمی

 معتدل و رومیانه الگوي زندگی، هايسبک و هاالگو سایر برخالف پیشرفت ایرانی اسالمی

   .دهدمی قرار توجه مورد را انسان معنوي و مادي ابعاد همزمان که است

ــه ــرفت، الگو، این کلیدي رکن س ــالمی پیش ــت بودن ایرانی و بودن اس  الگو این در .اس

 توسعه، در است. شده استفاده توسعه جاي به پیشرفت از توسعه، الگوهاي تمامی برخالف

 و نیکو هدف پیشرفت، در اما باشند داشته خوبی و مرفه زندگی هاانسان که است آن تقاضا

ستن خوب ست زی سالمی الگوي در دلیل همین به ).160 :1390 (زمانی، ا شرفت ایران، ا  پی

 کیفیت و سطح تدریجی رشد معناي به پیشرفت کهاین چه شود.می محسوب مناسب صفتی

 تحول پیشـــرفت، از مراد اســـاس، این بر اســـت. انســـانی معنوي و مادي عرصـــه در زندگی

ــت؛ متکامل ــتعدادهاي که طوري به اس ــکوفا جمعی و فردي اس ــود. ش  گفت انتومی لذا ش

 به اجتماع آن مردم آگاهی و اراده با وضعیتی، از اجتماعی حرکت از است عبارت پیشرفت

 اســت مردم آن آمال و اهداف از وضــعیت آن به رســیدن که بهتر وضــعیتی و حالت ســوي

ـــرفت الگوي همچنین ).249 :1390 (زیبایی، ـــده، ارائه پیش ـــالمی آن و دارد ظرفی ش  و اس

ست. آن بودن ایرانی سالمی ظرف نای ا ست؛ جدا هم از ایرانی و ا سالم نی  هویت ایرانی به ا

 ).72 :1390 (حصیرچی، است نموده فراهم را اسالم گسترش موجبات نیز ایرانی و بخشیده

سالمی زندگی سبک بنابراین سالمی الگوي همان یا ایرانی ا شرفت ایرانی ا  روابط بر ناظر پی

ــوب پیشــرفت هايقله ســوي به حرکت و ایرانی و اســالمی پویاي فرهنگ دو متعامل  محس

   شود.می

ــبک ــالمی زندگی س ــطوح به آن ارائه و ایرانی اس  خاص توجه مورد جامعه، مختلف س

 بیانات و هاســخنرانی در هابار ایشــان کهطوري به دارد. قرار نیز اســالمی انقالب معظم رهبر

 از یکی زندگی، ســـبک« ن:ایشـــا تعبیر به اند.کرده تأکیده موضـــوع این اهمیت بر خویش

 معظم مقام (بیانات »است ترمهم نیز اقتصادي مسائل از که است مسلمین جامعه مهم مسائل

ـــوي، مطهر حرم در رهبري نابراین ).01/01/1393 مورخ: رض  رهبري، معظم مقام نزد در ب
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 نتوامی آن پرتو در که است کلی راهی نقشه مثابه به ایرانی اسالمی زندگی سبک ساختن

  ساخت. محقق نیز را ... و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، اهداف

ستمی معصوم(ع) ائمه اقتصادي زندگی سبک و معنوي ابعاد به توجه کهاین ضمن  بای

ست در بنابراین شود. گرفته نظر در متعامل صورت به و همزمان  و فرهنگی هايگذاريسیا

ــی ــبک به مربوط اجرایی راهکارهاي و پژوهش  یکپارچه را آن باید بیت(ع)، اهل زندگی س

ــه ــاد، از اعم زندگی، ابعاد تمام به ناظر که ايگونه به کنیم؛ عرض ــت، اقتص ــیاس  فرهنگ، س

شد. و... خانواده اخالق، اجتماع، ستم از برگرفته بیت(ع) اهل زندگی سبک با  مفهومی سی

سالم ست ا صاد جهادي، مدیریت عنوان با آنچه ).60 :1392 (کاویانی، ا  تمدن مقاومتی، اقت

سالمی نوین سالمی نوین حرکت و ا شه در ا  ابعاد بر ناظر شود،می بیان انقالب رهبري اندی

ـــبک مختلف ـــالمی زندگی س  انقالب رهبري نظر مورد مدیریتی برنامه اســـت. ایرانی اس

سالمی شان خود که بود جهادي مدیریت همانا ا شاره ضمن ای  این را آن ویژگی کوتاه، ايا

ند:می ذکر نچنی یت« کن هادي مدیر مان ج یت با تالش و کار ه  و علم بر مبتنی و الهی ن

  ).01/01/1393 مورخ: مسؤوالن، و مردم جمع در رهبري معظم مقام (بیانات »است درایت

 عمل و الگوسازي سازي، تمدن نیازمند ایران، اسالمی زندگی سبک ایجاد جهت، هر به

سالمی زندگی سبک که است هایی دیدگاه و نظریات مبناي بر  الگویی عنوان به را ایرانی ا

 تمدنی هویت که است ضروري اسالمی تمدن ساخت براي نظر، این از کند.می معرفی برتر

ـــیر در همواره ـــود تقویت و بازتولید تکامل، و تعالی مس ـــت طریق این از هاتن و ش  که اس

 هویت این داشت. امید هاتمدن یرسا و غرب تمدن از متفاوت تمدنی به دستیابی به توانمی

شه که گیردمی شکل صحیح طور به زمانی سالمی هايارزش در ری شته ایرانی -ا شد. دا  با

 فیروز، (نوروزي شوندمی منتقل افراد به بومی فرهنگی محصوالت از استفاده با نیز هاارزش

 که دارد وجود ديمتعد هايچالش سبک، این به دستیابی مسیر در اینکه ضمن ).78 :1391

   شود. تلقی ایرانی جامعه براي روشنی افق دتوانمی هاآن بر غلبه

   مقاومتی اقتصاد و ایرانی اسالمی زندگی سبک

 مردم، زندگی سبک اصالح راهکارهاي از یکی ایرانی،-اسالمی زندگی سبک منظر از

 بر جامعه نگفره عنوان به زندگی ســبک و اقتصــاد بنابراین اســت. جامعه اقتصــاد اصــالح

 اصــالح گرو در (فرهنگ) زندگی ســبک اصــالح اوقات برخی دارند. متقابل تأثیر یکدیگر

صادي امور ست. اقت ست بینش این بر مبتنی راهکار این ا سالم، در که ا صالح ا  مادي رامو ا

 گرو در مردم زندگی سبک اصالح عوامل از یکی بنابراین است. معنوي امور اصالح مقدمه
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 مردم که شود مطرح زمانی در زندگی سبک اصالح اگر است. آنان عیشتیم وضع اصالح

 ما طَیِّباتِ مِن کُلُوا آمَنُوا الَّذین هاأَیُّ یا شــود:نمی محقق اصــالح دارند، معیشــتی مشــکالت

  ..)172 (بقره، تَعبُدونَ إِیّاهُ کَنتَم إِن هللاِ وُاشکُرُوا رَزَقناکُم

صالح شد باعث آن مختلف ابعاد به توجه و زندگی سبک ا صادي شکوفایی و ر  نیز اقت

ـــودمی ـــاد، با مبارزه ش ـــوه فس ـــادي زندگی خواري،رش  و تبذیر از پرهیز تولیدمحور، اقتص

 اســـالمی زندگی ســبک تأثیر هاينشــانه از ... و اجتماعی خدمات عادالنه توزیع اســراف،

صالح بر ایرانی صادي امور ا صاً و اقت صو ست چیزي آن مخ  رهبري معظم قامم نزد در که ا

   شود.می نامیده مقاومتی اقتصاد

ـــاد« ـــط که »مقاومتی اقتص  مهم ابعاد از یکی عنوانبه شـــد، بیان رهبري معظم مقام توس

 هايواقعیت به توجه از ناشی نیز نگرش این است. شده مطرح ایرانی-اسالمی زندگی سبک

 و ایران در زندگی سبک ردمو در است. المللبین عرصه در و داخل در کنونی زمانه دشوار

ـــالمی، انقالب از پس دورة در ویژه به فت توانمی اس عۀ که گ حاظ به نیز ایرانی جام  ل

یار اجتماعی و فرهنگی ـــ  این انقالب، پیروزي از پس دوره در و اســــت متکثر و متنوع بس

ـــتري پیچیدگی تنوعات،  تحمیلی جنگ یافتن پایان با واقع؛ در اســـت. گرفته خود به بیش

ــاهد کمکم ــتر تأثیرپذیري ش  و ایمبوده المللیبین تحوالت و جهانی هايجریان از مردم بیش

 هايشیوه و مصرفی جامعۀ ظهور باعث و کرده نفوذ مردم زندگی سبک بر تدریج به امر این

 فراوانی انتخاب حق که است گیريشکل حال در جدید فرهنگی است. شده جدید زندگی

 :1392 احمدي، و دوســـتایران گانی،(بای دآورمی بار طلبتنوع را هاآن و دهدمی افراد به

ــأله همین ).60  اســالمی جمهوري علیه بر غربی هايقدرت یکجانبه هايتحریم کنار در مس

   کند. پیدا رهبري معظم مقام نزد در ايویژه جایگاه مقاومتی اقتصاد تا شد باعث ایران

 مقابله براي اقتصادي مدون برنامه ایجاد رتضرو نیز، خارجی عرصه در و دیگر سوي از

ــارهاي و هاتحریم با ــمنان فش ــروري امري دش ــت. ض ــرایط به توجه با مثال، عنوان به اس  ش

شور، رويپیش صادي هايتحریم اخیر، يهاسال در ک ست. یافته افزایش شدت به اقت  در ا

ـــتا همین ـــال نوروزي ايهپیام در خود ظریف و دقیق نگاه با رهبري معظم مقام راس  يهاس

شته وافري توجه مهم این به اخیر صاد« اند.دا ست ايواژه نیز »مقاومتی اقت شان که ا  اولین ای

ــال در کارآفرینان دیدار در بار  دیدار در رهبري معظم مقام (بیانات فرمودند مطرح 1389 س

 از یکی اومتیمق اقتصــاد اســالمی، انقالب رهبر نظر از ).16/06/1389 مورخ: کارآفرینان، با

سالمی زندگی ابعاد ست ایرانی ا صه و ابعاد که ا سأله دارد. گوناگونی هايشاخ  مدیریت م
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ــرف ــاد ارکان از یکی مص ــت؛ مقاومتی اقتص ــرف هم مردم آحاد اس  بر را داخلی تولید مص

 پز براي و نشان و نام براي فقط بعضی که -خارجی معروف هايمارك با کاالهایی مصرف

 مردم خود بدهند. ترجیح -روندمی خارجی هايمارك دنبال گوناگون هايهزمین در دادن،

 نظام، کارگزاران دیدار در رهبري معظم مقام (بیانات ببندند را خارجی کاالهاي مصرف راه

   ).03/05/1391 مورخ:

 ارتباط و ایرانی اسالمی زندگی سبک زمینه در اسالمی انقالب رهبر هايدیدگاه بررسی

 ما به را مفهوم دو این تنیدگی درهم همچنین و هاشـــاخصـــه و ابعاد مقاومتی، اداقتصـــ با آن

 طیشرا در که ياقتصاد آن یعنی یمقاومت اقتصاد« ایشان: نظر از مثال عنوان به .دهدمی نشان

شار، صومت و هایدشمن طیشرا در م،یتحر طیشرا در ف  کننده نییتع دتوانمی دیشد هايخ

 مورخ: ان،یدانشــجو با دارید در يرهبر معظم مقام اناتی(ب »باشــد کشــور ییشــکوفا و رشــد

 آحاد و اول درجه در کشور مسئولین« فرمایند:می دیگري جاي در همچنین ).16/05/1391

 جور این کنند. اصـــالح را مصـــرف الگوي باید که کنند توجه اصـــل این به بایســـتی مردم

 عقالنی تدبیر بدون و منطق بدون و رویهبی کردن مصــرف ها،زمینه همه در کردن مصــرف

 مسأله ما سیاست، یک عنوان به است الزم ماست. اشخاص و آحاد ضرر به و کشور ضرر به

 (بیانات »کنیم اعمال مختلف سطوح در هایمانریزيبرنامه اساسی خطوط در را جوییصرفه

  ).01/01/1388 مورخ: رضا، امام حرم زائران جمع در رهبري معظم مقام

ــاد رهبري، معظم مقام دیدگاه از ــت این معنایش مقاومتی اقتص ــادي یک ما که اس  اقتص

 اشپذیريآسیب هم بماند، محفوظ کشور در اقتصادي رشد روبه روند هم که باشیم داشته

ــع یعنی کند؛ پیدا کاهش ــادي وض ــور اقتص ــادي نظام و کش ــد طوري اقتص  برابر در که باش

 و ببیند آســیب ترکم بود خواهد گوناگون هايلشــک به و همیشــگی که دشــمنان ترفندهاي

یدا اختالل نات کند پ یا قام (ب ئت اعضــــاي و جمهوري رئیس دیدار در رهبري معظم م  هی

سالمی زندگی سبک اینکه ضمن ).02/06/1391 مورخ: دولت، صاد و ایرانی ا  مقاومتی اقت

 با آنان تطبیق و ترویج و الهی هايآموزه از برگرفته همواره آن، هايمؤلفه از یکی عنوان به

 اصول ها،آرمان تطابق ایرانی، اسالمی زندگی مهم بُعد بنابراین است. بوده زمانه هايواقعیت

 الهام با توانمی مقاومتی اقتصاد درباره راستا، همین در است. زمانه هايواقعیت با هاارزش و

 مقام در اســـتقامت، به مردم تشـــویق با مواردي در کریم، قرآن گفت توانمی الهی کالم از

ستقامت فرهنگ کردن حاکم و ایجاد ست برآمده ا  )،13 (احقاف، و )16آیه جن، سوره ( ا

  ).30 (فصلت،
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 و توزیع تولید، مدیریت در آنان نقش و سهم افزایش و مردم به اقتصادي امور واگذاري

 بر ایرانی-سالمیا زندگی مدل در مقاومتی اقتصاد ابعاد از دیگر یکی اقتصادي امور مصرف

صل مبناي ست. »همگانی عدالت« ا صاد کردن مردمی لزوم ا صادي این ،اقت  عنوان به که اقت

 دولتی اقتصاد و نیست دولت محور بر یعنی است؛ بنیادمردم شود،می مطرح مقاومتی اقتصاد

 پیدا تحقّق مردم حضــور مردم، يســرمایه مردم، ياراده با اســت؛ مردمی اقتصــاد نیســت،

ــت دولتی« امّا کند.می ــت معنا این به »نیس ــ آن قبال در دولت که نیس  چرا، ندارد؛ ئولیّتیمس

ـــئولیت دولت  کار دارد. کمک و هدایت ســـازي،تظرفی ســـازي،زمینه ریزي،برنامه مس

 یک عنوانبه ـــــ دولت اام است؛ مردم مال است، مردم دستِ اقتصادي تفعالی و اقتصادي

ــئول ــانی که جایی آن کند.می کمک ند،کمی هدایت ،کندمی نظارت ــــــ عمومی مس  کس

ساد به دست و کنند استفادهسوء بخواهند  آنجایی میگیرد؛ را هاآن جلوي بزنند، اقتصادي ف

ـــانی که  در رهبري معظم مقام (بیانات کندمی کمک هاآن به دارند، کمک به احتیاج کس

ـــوي مطهر حرم ـــاس ترتیب، بدین .)01/01/1393 مورخ: ،رض  که مختلفی محورهاي براس

 گذاشــتن کنار براي حلیراه را آن توانمی 5اســت شــده گرفته نظر در مقاومتی اقتصــاد براي

صادي زندگی سبک ست. غربی اقت شته دانش تمام اگر که چرا دان سوم هايکتاب و انبا  مر

ـــادي ـــاد درباره مکتوب و مدون ايتجربه یا نظریه کنیم، مطالعه ار دنیا اقتص  مقاومتی اقتص

   است. شده طراحی اسالمی زندگی سبک مبناي بر مقاومتی اقتصاد بنابراین یافت. نخواهیم

 اقتصاد ساختن بر یرانیا-اسالمی زندگی سبک تأکید و شده مطرح مباحث به توجه با  

ــرورت رهبري، معظم مقام نزد در مقاومتی ــبک در تغییر ض ــا تحقق جهت زندگی س  داقتص

 در ت.اســ حیاتی و مهم امر یک اســالمی جامعه در جهادي مدیریت ســازيپیاده و مقاومتی

ــتا همین ــر پژوهش راس ــی به حاض ــوع بررس ــاتید تمام نزد در مذکور موض ــا علوم اس  نیانس

   پردازد.می شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه

   تحقیق روش-1

ستفاده مورد روش شی نوع از و کمی تحقیق، این در ا ست پیمای ستفاده با که ا  ابزار از ا

 ســبک در تغییر ضــرورت بررســی به مطالعه مورد اعضــاي میان در آن توزیع و پرســشــنامه

                                                      
توان به موارد زیر اشاره نمود: مردمی از محورهاي مختلفی که براي اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است می5

، کاهش وابستگی به نفت و جایگزینی صنایع 44هاي اصل مام به سیاستکردن اقتصاد، کمک به بخش خصوصی و اهت

هاي کشور، حمایت از تولید ملی و فعال نمودن واحدهاي دانش بنیان، مبارزه با مفاسد اقتصادي، استفاده از همه ظرفیت

  کوچک و متوسط، مدیریت مصرف و مصرف تولیدات داخلی، کارآفرینی، مدیریت صحیح منابع ارزي.
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ـــاد تحقق جهت زندگی ـــازيپیاده و مقاومتی اقتص ـــالمی جامعه در جهادي مدیریت س  اس

ست. شده پرداخته سش از هریک براي ا صورت که پژوهش، در شده مطرح يهاپر  تک ب

شنامه سؤال هر براي تک  است. شده بررسی آزمون جهت اينمونه تک تی آزمون از پرس

ـــاتید موردنظر، جامعه مطالعه، مورد پژوهش در ـــانی علوم وقت تمام اس ـــگاه انس  آزاد دانش

 که باشـــدمی نفر 250 مطالعه مورد جامعه حجم تعداد که باشـــندمی شـــیراز واحد اســـالمی

 تصــادفی گیرينمونه روش به نمونه حجم عنوان به نفر 152 تعداد کوکران فرمول براســاس

 افـــــزارنرم از استفاده با آمده بدست يهاداده تحقیق نیا در همچنین اند.شده انتخاب ساده

ستفاده با اول سطح در شوند.یم لیتحل و هیتجز سطح دو در ،SPSSآماريِ  هايروش از ا

 يهاروش از اســتفاده با دوم ســطح در و ار)یمع انحراف و میانگین (فراوانی، توصــیفی آمار

ــــار ستنباط آمـ ست هايداده اي)،نمونه تک t (آزمون یا شنامه يهاسؤال از آمده بد س  پر

  شود.می داده پاسخ پژوهش هايسؤال به و شده لیتحل و هیتجز

 پژوهش هايیافته-2

  آماري جامعه متغیرهاي تحلیل .2-1

ضوع هايفتهیا ضر مو ضاي از نفر 152 بین از که حا ساتید اع شگاه وقت تمام ا  آزاد دان

 و زن 62 شامل نفر؛ 152 میان از که دهدمی نشان است، آمده دست به شیراز واحد اسالمی

ــتند مرد 90 ــیالت که هس ــی نفر 81 و نفردکتري، 71 تحص ــناس ــدمی ارشــد کارش  در و باش

ـــوال 38 مجموع ـــد. مطرح س ـــخ فراوانی توزیع ترتیب به زیر جداول ش  بر را دهندگان پاس

   دهند.می نشان را تحصیالت میزان و سن جنسیت، حسب

  جنسیت اساس بر دهندگانپاسخ فراوانی توزیع جدول :1جدول

  درصد  فراوانی  جنسیت

 40,8  62  زن

  59,2  90  مرد

  100  152  کل جمع

  

صد 59 از بیش با مردان فوق، جدول آمار مطابق شترین در صاص خود به را تعداد بی  اخت

ـــی به ادامه در همچنین دهند.می ـــن متغیر بررس ـــد پرداخته آماري جامعه میان در س  که ش

 اســت. داده اختصــاص خود به را درصــد بیشــترین )40 تا 31( ســنی جمعیت آن، براســاس

   باشد.می سن وضعیت براساس دهندگان پاسخ فراوانی توزیع نمایانگر، 2 جدول



  .. ی.جهت تحقق اقتصاد مقاومت یدر سبک زندگ رییضرورت تغ  14

سن وضعیت اساس بر دهندگانپاسخ فراوانی توزیع جدول :2 جدول  

  درصد  فراوانی  سن وضعیت

30-20  13  8,6  

40-31  65  42,8 

50-41  40  26,3 

60-51  27  17,8 

 3,3  27  60 از بیش

  100  152  کل جمع

 قرار بررسی مورد دهندگان پاسخ وضعیت تحصیالت، میزان متغیر برحسب نیز پایان در

 نیز بقیه و ارشــد کارشــناســی مدرك داراي دهندگان پاســخ درصــد 53 از بیش که گرفت

ـــعیت نمایانگر زیر جدول اند.بوده دکتري مدرك داراي ـــیالت میزان وض ـــخ تحص  پاس

   باشد.می دهندگان

تحصیالت اساس بر دهندگانپاسخ فراوانی توزیع جدول :3 جدول  

  درصد  فراوانی  تحصیالت

 46,7  71  دکتري

  53,3  81  ارشد یکارشناس

  100  152  کل جمع

  پژوهش هايیافته تحلیل .2-2

 به که است شده استفاده پرسشنامه در متعددي هايگویه از حاضر موضوع بررسی براي

یل ـــبک بر بحث تمرکز دل ـــالمی زندگی س باط و ایرانی-اس  مقاومتی، اقتصــــاد با آن ارت

ــش ــلی هايپرس ــده بیان آنان از حاصــل نتایج و بحث با مرتبط اص  با منظور بدین اســت. ش

ستفاده سی به اينمونه تک T آزمون از ا سالم یزندگ سبک رابطه برر صاد با یرانیا-یا  اقت

  است. شده پرداخته ،یاجتماع مطلوب یزندگ جهت آن یمفهوممدل و یمقاومت

 ياهشــاخصــه باداشــتن یرانیا-یاســالم یزندگ ســبک میان که داد نشــان پژوهش نتایج

 معناداري ارتباط یمقاومت اقتصــاد فرهنگ يالگو ایجاد و یعقالن و یاخالق ،یســتیز تیترب

 در انســان رشــد يبرا را الزم يهانهیزم دتوانمی ایرانی-اســالمی زندگی ســبک .دارد وجود

   سازد. همفرا ياخرو سعادت و بهیط اتیح به یابیدست جهت یجمع و يفرد یزندگ
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 میانگین آزمون از مقاومتی اقتصــاد بر ایرانی-اســالمی دگیزن ســبک تأثیر بررســی براي

 عدم یا تاثیر نشانگر هاپاسخ میانگین مقدار اساس این بر که است شده استفاده اينمونه تک

 از بیشــتر میانگین مقادیر لذا اســت. مقاومتی اقتصــاد بر ایرانی-اســالمی زندگی ســبک تاثیر

 حد مقدار از کمتر میانگین مقدار و بودن رموث نشــانگر شــده طراحی طیف وســط حد مقدار

 آزمون به که ( اينمونه تک میانگین آماري آزمون بنابراین اسـت. تاثیر عدم نشـانگر وسـط

t- است. گردیده استفاده است) معروف استودنت   

 آماري جداول اساس بر که است t احتمالی توزیع داراي قضاوت) معیار ( آزمون آماره

شتر آماره مقدار اگر شد 64/1 مقدار از بی سالمی زندگی سبک تاثیر " گزاره با  بر ایرانی-ا

  میگردد. تایید درصد 95 اطمینان سطح در "مقاومتی اقتصاد

سالمی زندگی سبک تأثیر براي آزمون آماره مقدار صاد بر ایرانی-ا  با برابر مقاومتی اقت

 بر ایرانی-اسالمی ندگیز سبک تأثیر نشانگر گفته پیش مطلب بنابه که آمده بدست 66/11

  است. مقاومتی اقتصاد

   است: شده بیان زیر در جدول صورت به موضوع این از حاصل نتایج

H0=µ=3 

H1=µ≠3 

مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار جدول :4 جدول  

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد خطاي

08/0 10/1 04/4 152

 مطالعه مورد متغیر براي ادامه در باشد.می 3 از فوقبیشتر لسؤا میانگین جدول به توجه با

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف نیز

  t-test آزمون جدول :5 جدول

Test Value = 3 

 زندگی سبک تأثیر

 بر یرانیا-اســـالمی

 مقاومتی اقتصاد

 tمقدار
 درجــه

  آزادي

 ســــــطـــح

 معناداري

  دامنه) (دو

 اخـتــالف

  نگینمیا

 براي درصــد 95 اطمینان فاصــله

  ها میانگین اختالف

  پایین حد  باال حد

  662/11151  000/004/122/1  86/0  

ـــی براي فوق جدول در ـــبک بودن فراهم بررس ـــالم یزندگ س ـــتن یرانیا-یاس  باداش

صه صاد فرهنگ يالگو با تعامل در یعقالن و یاخالق ،یستیز تیترب يهاشاخ  یمقاومت اقت



  .. ی.جهت تحقق اقتصاد مقاومت یدر سبک زندگ رییضرورت تغ  16

 به یابیدســـت جهت یجمع و يفرد یزندگ در انســـان رشـــد يبرا را الزم يهانهیزم دتوانمی

ستفاده اينمونه تک آزمون از،ياخرو سعادت و بهیط اتیح  سطح که این به توجه با شد. ا

ـــبه داريمعنی ـــده محاس  )=151df و =t 662/11( تی آزمون به توجه با فوق جدول بادر ش

 محاسبه میانگین چون و شود،نمی پذیرفته صفر فرض لذا )sig<.05( باشدمی 05/0 از کمتر

 یاسالم یزندگ سبک بنابراین باشد،می 3 مالك عدد از بیشتر و باشدمی 59/3 با برابر شده

 فرهنگ يالگو با تعامل در یعقالن و یاخالق ،یســتیز تیترب يهاشــاخصــه باداشــتن یرانیا

ـــاد ـــد يبرا را زمال يهانهیزم دتوانمی یمقاومت اقتص ـــان رش  یجمع و يفرد یزندگ در انس

  .سازدمی همفرا ياخرو سعادت و بهیط اتیح به یابیدست جهت

 يالگو ندتوانمی السالم،همیتعلیاهلب رهیس و قرآن که دهدمی نشان پژوهش نتایج ادامه در

 پشتوانه عنوان به معصوم(ع) ائمه سیره که معنا بدین باشند. یزندگ سبک نییتع يبرا یمناسب

 از و شـــود تلقی جامعه اداره براي الگویی دتوانمی اســـالمی زندگی ســـبک عملی و نظري

   است. فراوان اهمیت حائز موضوع این به توجه رواین

ـــیره تأثیر براي آزمون آماره مقدار ـــوم ائمه نظري و عملی س  الگوي ســـاختن بر معص

 معصوم ائمه نظري و عملی سیره ثیرتأ نشانگر که آمده بدست 09/18 با برابر ایرانی-اسالمی

  است. ایرانی-اسالمی الگوي ساختن بر

سی براي سالم، همیعل تیب اهل رهیس و قرآن برر سب يالگو ندتوانمی ال  نییتع يبرا یمنا

شند، یزندگ سبک ستفاده اينمونه تک t آزمون از با  در 3 عامل این براي پایین حد شد. ا

ضات دبای بنابراین است شده گرفته نظر صد 95 اطمینان سطح در زیر آماري مفرو  مورد در

  گیرند: قرار بررسی

H0=µ=3 

H1=µ≠3 

مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار جدول :6 جدول  

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد خطاي

07/0 93/0 36/4 152

  

شتر سؤال میانگین جدول به توجه با  مطالعه مورد متغیر براي ادامه در باشد.می 3 از فوقبی

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف نیز
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  t-test آزمون جدول :7 جدول

Test Value = 3 

 ائمه سیره تأثیر

 بــر مــعصــــوم

 الگوي ساختن

 یرانیا-اسالمی

 tمقدار
ــــه  درج

  آزادي

 معناداري سطح

  دامنه) (دو

ــــالف  اخــــت

  میانگین

ـــله ـــد 95 اطمینان فاص  ايبر درص

  ها میانگین اختالف

  پایین حد  باال حد

  088/18151  000/036/151/1  21/1  

ـــی براي فوق جدول در ـــ و قرآن بررس ـــالم، همیعل تیب اهل رهیس  يالگو ندتوانمی الس

 به توجه با شد. استفاده اينمونه تک تی آزمون از ،باشند یزندگ سبک نییتع يبرا یمناسب

سبهم داريمعنی سطح که این  و =088/18t( تی آزمون به توجه با فوق جدول بادر شده حا

151df=( ـــدمی 05/0 از کمتر ـــفر فرض لذا )sig<.05( باش ـــود،نمی پذیرفته ص  چون و ش

 قرآن بنابراین باشد،می 3 مالك عدد از بیشتر و باشدمی 36/4 با برابر شده محاسبه میانگین

  .باشند یزندگ سبک نییتع يبرا یمناسب يلگوا ندتوانمی السالم، همیعل تیب اهل رهیس و

ستاي در شین سؤال را صل هايبررسی و پی شتر آن، از حا  نظر این با دهندگان پرسش بی

 در جانبه همه صــورت به الســالم همیعل تیب اهل یزندگ ســبک ياجرا که بودند موافق نیز

ـــتمردارد. و یجیتدر ياجرا و مدت دراز يزیربرنامه به ازین ،یاجتماع و يفرد یزندگ  مس

 و عملی جنبه دتوانمی هنگامی (ع) معصــوم ائمه عملی و نظري ســیره از گیري بهره بنابراین

   شود. استفاده آنان از مستمر و جانبه همه ریزي برنامه با که بگیرد خود به واقعی

ـــبک ياجرا« براي آزمون آماره مقدار ـــالمهمیعل تیب اهل یزندگ س ـــورت به الس  ص

مه بهه ندگدر جان ماع يفرد یز بهی،نیواجت مه از نا مدت يزیربر  یجیتدر يواجرا دراز

 95 اطمینان سـطح در باال گزاره تایید نشـانگر که آمده بدسـت 64/17 با برابر »ومسـتمردارد

  است. درصد

 یدرزندگ جانبههمه صورت به السالمهمیعل تیب اهل یزندگ سبک ياجرا بررسی براي

ـــتمردارد، یجیتدر يواجرا درازمدت يزیربرنامه ازبهی،نیواجتماع يفرد  t آزمون از ومس

ستفاده اينمونه تک  باید بنابراین است شده گرفته نظر در 3 عامل این براي پایین حد شد. ا

   گیرند: قرار بررسی مورد درصد 95 اطمینان سطح در زیر آماري مفروضات

H0=µ=3 

H1=µ≠3 
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مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار جدول :8 جدول  

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد طايخ

07/0 91/0 30/4 152

ـــؤال میانگین جدول به توجه با ـــتر فوق س ـــد.می 3 از بیش  مورد متغیر براي ادامه در باش

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف مطالعهنیز

  t-test آزمون :جدول9 جدول

Test Value = 3 

 tمقدار 9 سوال
ــــه  درج

  آزادي

ـــــــطـــــح  س

 معناداري

  دامنه) (دو

ـــالف  اخـــت

  میانگین

 درصـــد 95 اطمینان فاصـــله

  ها میانگین اختالف براي

  باال حد
 حـــــد

  پایین

  637/17151  000/030/145/1  16/1  

  همه صورت به السالمهمیعل تیب اهل یزندگ سبک ياجرا بررسی براي فوق جدول در

به ندگ در جان ماع و يفرد یز مه به ازین ،یاجت نا  و یجیتدر يواجرا مدت دراز يزیربر

 محاسبه داريمعنی سطح که این به توجه با شد. استفاده اينمونه تک آزمون از ،مستمردارد

شدمی 05/0 از کمتر )=151df و =t 637/17( تی آزمون به توجه با فوق جدول بادر شده  با

)sig<.05( ــفر فرض لذا ــود،نمی پذیرفته ص ــبه میانگین چون و ش ــده محاس  30/4 با برابر ش

  همیعل تیب اهل یزندگ ســبک ياجرا بنابراین باشــد،می 3 مالك عدد از بیشــتر و باشــدمی

 و مدت دراز يزیربرنامه به ازین ،یاجتماع و يفرد یزندگ در جانبه همه صــورت به الســالم

ـــتمردارد. و یجیتدر ياجرا  از جانبههمه و بلندمدت ریزينامهبر با توانمی ترتیببدین مس

  برد. بهره بهتري نحو به السالمهمیعل تیب اهل نظري و عملی سیره

سش نتایج همچنین سی و هاپر صل هايبرر شان هاآن از حا  سـبک ترویج که دهدمی ن

 آورد فراهم مقاومتی اقتصاد فرهنگ گسترش براي ايزمینه دتوانمی ایرانی-اسالمی زندگی

 نمایان دشـــمنان هايخصـــومت و هادشـــمنی ها،تحریم شـــرایط در آن نتیجه ینرتمهم که

 هایدشمن ،میتحر فشار، طیشرا در یمقاومت اقتصاد دهندگان، پاسخ منظر از بنابراین شود.می

 مقاومتی اقتصــاد و باشــد کشــور گذار دوران کننده نییتع دتوانمی دیشــد يهاخصــومت و

  است. المللیبین و داخلی سخت شرایط با مقابله براي عملی راهکار ینترمهم
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ـــبک ياجرا« براي آزمون آماره مقدار ـــالمهمیعل تیب اهل یزندگ س ـــورت به الس  ص

مه بهه ندگ جان ماع يفرد یدرز بهی،نیواجت مه از نا مدت يزیربر  یجیتدر يواجرا دراز

 95 اطمینان حسـط در باال گزاره تایید نشـانگر که آمده بدسـت 64/17 با برابر »ومسـتمردارد

  است. درصد

  »دشمنان خصومت و تحریم شرایط در مقاومتی اقتصاد نقش« براي آزمون آماره مقدار

  است. درصد 95 اطمینان سطح در باال گزاره تایید نشانگر که آمده بدست 05/69 با برابر

 طیشرا در م،یتحر طیشرا در فشار، طیشرا در یمقاومت اقتصاد کنندهتعیین بررسی براي

صومت و هایشمند شور گذار دوران کننده نییتع دتوانمی دیشد يهاخ شداز ک  t آزمون با

ستفاده اينمونه تک  باید بنابراین است شده گرفته نظر در 3 عامل این براي پایین حد شد. ا

  گیرند: قرار بررسی مورد درصد 95 اطمینان سطح در زیر آماري مفروضات

H0=µ=3 

H1=µ≠3 

مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار جدول :10 جدول  

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد خطاي

09/0 20/1 88/3 152

ـــؤال میانگین جدول به توجه با ـــتر فوق س ـــد.می 3 از بیش  مورد متغیر براي ادامه در باش

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف نیز مطالعه

  t-test آزمون لجدو :11 جدول

Test Value = 3 

 اقتصـــــاد نقش

 در مــقــاومــتــی

 تحریم شـــرایط

ــــومــت و  خص

 دشمنان

 tمقدار
 درجـــــه

  آزادي

 معناداري سطح

  دامنه) (دو

 اخـــتـــالف

  میانگین

 براي درصـــد 95 اطمینان فاصـــله

  ها میانگین اختالف

  پایین حد  باال حد

  048/69151  000/088/007/1  68/0  

ـــی براي فوق جدول در ـــاد کننده تعیین بررس ـــاد آن یعنی یمقاومت اقتص  در که ياقتص

 نییتع دتوانمی دیشد يهاخصومت و هایدشمن طیشرا در م،یتحر طیشرا در فشار، طیشرا

ــور گذار دوران کننده ــتفاده اينمونه تک آزمون از کش ــد. اس  ســطح که این به توجه با ش
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ـــبه داريمعنی ـــده محاس  )=151df و =t 048/69( تی آزمون به توجه با فوق جدول بادر ش

 محاسبه میانگین چون و شود،نمی پذیرفته صفر فرض لذا )sig<.05( باشدمی 05/0 از کمتر

شدمی 88/3 با برابر شده شتر و با شد،می 3 مالك عدد از بی صاد بنابراین با  یعنی یمقاومت اقت

صاد آن شار، طیشرا در که ياقت صومت و هایدشمن طیشرا در م،یتحر طیشرا در ف  يهاخ

  باشد. کشور گذار دوران کننده نییتع دتوانمی دیشد

ـــر پژوهش هايداده نتایج ـــبک میان معنادار ارتباط از حاکی حاض ـــالم یزندگ س  یاس

-اسالمی مطلوب جامعه براي دستیابی براي بشري تجارب ویاسالمیهاآموزه بر ابتناء با یرانیا

 و اســالمی هايآموزه از همزمان گیريبهره دهندگانپاســخ منظر از معنا بدین اســت. ایرانی

 بنابراین شود. تلقی ایرانی جامعه دنیوي و اخروي سعادت ساززمینه دتوانمی تاریخی تجارب

ـــالمی جامعه امور اداره براي ـــرط به و هســـتیم دنیا با تعامل نیازمند اس ـــتقالل حفظ ش  و اس

 کنیم. غلبه کنونی مشـــکالت بر یمتوانمی تهدیدات شـــناســـایی و هافرصـــت از گیريبهره

ـــبک بنابراین ـــالمی زندگی س ـــاززمینه دتوانمی تجربی الگوي با آن تلفیق و ایرانی-اس  س

   شود. تلقی اجتماعی حیات بخشتعالی

ــالمی هايآموزه از گیريبهره« براي آزمون آماره مقدار ــري تجارب و اس  حل براي بش

 سطح در باال گزاره تایید نشانگر که آمده بدست 06/12 با برابر »ایران جامعه کنونی مسائل

  است. درصد 95 اطمینان

 مطلوب نهیشیپ و یاسالم يهاآموزه بر ابتناء با یرانیا یاسالم یزندگ سبک بررسی براي

ستفاده و یرانیا شر تجارب از ا سانتوانمی يب  خلقت از ییغا هدف که بهیط اتیح به را دان

 شده گرفته نظر در 3 عامل این براي پایین حد شد. استفاده اينمونه تک t آزمون از ،اوست

 قرار بررســی مورد درصــد 95 اطمینان ســطح در زیر آماري مفروضــات باید بنابراین اســت،

   گیرند:

H0=µ=3 

H1=µ≠3 

 مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار جدول :12 جدول

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد خطاي

08/0 06/1 04/4 152

ـــؤال میانگین جدول به توجه با ـــتر فوق س ـــد.می 3 از بیش  مورد متغیر براي ادامه در باش

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف نیز مطالعه
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  t-test آزمون جدول :13 جدول

Test Value = 3 

هره یريب موزه از گ  هــايآ

ـــالمی ـــري تجارب و اس  بش

ــــائـل حـل براي  کنونی مس

 ایران جامعه

 tمقدار
 درجـــــــــه

  آزادي

 معناداري سطح

  دامنه) (دو

ـــالف ـــت  اخ

  میانگین

ـــله ـــد 95 اطمینان فاص  درص

  ها میانگین اختالف براي

  باال حد
 حــــــد

  پایین

  060/12151  000/004/121/1  87/0  

شاهده چهچنان سی براي فوق جدول در شودمی م سالم یزندگ سبک برر  با یرانیا یا

 انسان دتوانمی يبشر ازتجارب استفاده و یرانیا مطلوب نهیشیپ و یاسالم يهاآموزه بر ابتناء

ــت خلقت از ییغا هدف که بهیط اتیح به را ــتفاده اينمونه تک آزمون از ،اوس ــد. اس  با ش

ـــطح که این به توجه ـــبه داريمعنی س ـــده محاس  تی آزمون به توجه با فوق جدول بادر ش

)060/12t=  151 وdf=( باشدمی 05/0 از کمتر )sig<.05( شود،نمی پذیرفته صفر فرض لذا 

 بنابراین باشد،می 3 مالك عدد از بیشتر و باشدمی 04/4 با برابر شده محاسبه میانگین چون و

 از استفاده و یرانیا مطلوب نهیشیوپ اسالم يهاآموزه بر ابتناء با یرانیا یاسالم یزندگ سبک

 رهنمون اوســـت خلقت از ییغا هدف که بهیط اتیح به را انســـان دتوانمی يبشـــر تجارب

  سازد.یم

ـــکالت رفع بر مقاومتی اقتصـــاد فرهنگ تأثیر« براي آزمون آماره مقدار  بر غلبه و مش

 درصد 95 اطمینان سطح در باال گزاره تایید نشانگر که آمده بدست 30/4 با برابر »هاتحریم

  است.

 مقابله براي راهکار ینترمهم را مقاومتی اقتصاد فرهنگ ایجاد دهندگان، پاسخ همچنین

 ســـبک ترویج با کهطوري به دانســـتند.می کنونی شـــرایط در دشـــمن هايتحریم با عملی

سالمی زندگی سترش و ایرانی-ا صاد فرهنگ گ شکالت بر توانمی مقاومتی، اقت شی م  از نا

سیر و آمد فائق هاتحریم  فرهنگ ایجاد منظر، این از کرد. طی تسالم به را کنونی دشوار م

   دارد. دشمنان هايتحریم با مقابله و دفع بر مثبتی تأثیر مقاومتی اقتصاد

H0=µ=3 

H1=µ≠3 

  

  



  .. ی.جهت تحقق اقتصاد مقاومت یدر سبک زندگ رییضرورت تغ  22

 مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار :جدول14 جدول

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد خطاي

11/0 37/1 48/3 152

ـــؤال ینمیانگ جدول به توجه با ـــتر فوق س ـــد.می 3 از بیش  مورد متغیر براي ادامه در باش

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف نیز مطالعه

  t-test آزمون جدول :15 جدول

Test Value = 3 

ــاد فرهنگ تأثیر  اقتص

 رفــع بــر مــقــاومــتــی

ـــکالت به و مش  بر غل

 هاتحریم

 tمقدار
ــه  درج

  آزادي

ــــح  ســـــــط

 معناداري

  دامنه) دو(

 اخــتـــالف

  میانگین

له ـــ نان فاص  براي درصــــد 95 اطمی

  ها میانگین اختالف

  پایین حد  باال حد

  303/4151  000/048/070/0  25/0  

 همگرایی نوعی دتوانمی مقاومتی اقتصاد فرهنگ ،شودمی داده نشان نیز فوق جدول در

یان همدلی و ـــرایط در رو این از و کند ایجاد مردم م ـــوارد و ش ـــی ش  و هاتحریم از ناش

 کمک جامعه مشـــکالت حل و اســـالمی نظام حفظ به المللی، بین و ايمنطقه هايدشـــمنی

ــتا همین نماید.در ــی براي نیز راس ــاد فرهنگ جادیا بررس  مقابله حل راه هاتن ،یمقاومت اقتص

شمنان يهامیتحر با یعمل شور هیعل د ستفاده اينمونه تک تی آزمون ،ازک  به وجهت با شد. ا

سبه داريمعنی سطح که این  و =303/42t( تی آزمون به توجه با فوق جدول بادر شده محا

151df=( ـــدمی 05/0 از کمتر ـــفر فرض لذا )sig<.05( باش ـــود،نمی پذیرفته ص  چون و ش

 جادیا بنابراین باشد،می 3 مالك عدد از بیشتر و باشدمی 48/3 با برابر شده محاسبه میانگین

ـــمنان يهامیتحر با یعمل مقابله حلراه هاتن ،یمقاومت اداقتصـــ فرهنگ ـــور هیعل دش  کش

  باشد.یم

 اســـالمی هايآموزه از منبعث مقاومتی اقتصــاد فرهنگ ترویج دهندگان، پاســخ نظر از

 رونق و بیشـتر تولید نهایت در و جوییصـرفه فرهنگ گسـترش اقتصـادي، رشـد به دتوانمی

 جویی صرفه دهدمی نشان زمینه این در حاضر پژوهش سیبرر چهچنان شود. منجر اقتصادي

ــی هايتوصــیه و هامؤلفه از یکی کردن ــاس ــبک اس ــالمی زندگی س ــتاي در ایرانی-اس  راس

   است. کشور اقتصاد کردن کارآمدتر
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 مصــرف جا کردن،به مصــرف درســت يمعنا به ییجوصــرفه« براي آزمون آماره مقدار

 بدست 96/35 با برابر »است کردن ثمربخش و مدکارآ را مصرف مال، نکردن عیکردن،ضا

  است. درصد 95 اطمینان سطح در باال گزاره تایید نشانگر که آمده

 مال، نکردن عیکردن،ضــا مصــرف جا کردن،به مصــرف درســت يمعنا به ییجوصــرفه

   .است کردن ثمربخش و راکارآمد مصرف

   :دهدمی نشان ونهاینگ زمینه این در مطالعه مورد جامعه پاسخ از حاصل نتایج

H0=µ=3 

H1=µ≠3 

مطالعه مورد مؤلفه توصیفی آمار جدول :16 جدول  

 تعداد میانگین معیار انحراف میانگین استاندارد خطاي

04/0 57/0 67/4 152

 مطالعه مورد متغیر براي ادامه در باشد.می 3 از فوقبیشتر سؤال میانگین جدول، به توجه با

  است. شده آورده میانگین استاندارد خطاي و معیار انحراف نیز

  t-test آزمون جدول :17 جدول

Test Value = 3 

 tمقدار 10 سوال
 درجــه

  آزادي

 ســـــــطــــح

 معناداري

  دامنه) (دو

ــالف ــت  اخ

  میانگین

له ـــ نان فاص  براي درصــــد 95 اطمی

  ها میانگین اختالف

  پایین حد  باال حد

  964/35151  000/067/176/1  57/1  

 ییجوصرفه ،یرانیایاسالم یزندگ سبک مهم موارد از یکی بررسی براي فوق جدول در

 عیضــا کردن، مصــرف جا به کردن، مصــرف درســت يمعنا به ییجوصــرفه .اســت کردن

 اســتفاده اينمونه تک آزمون از ،اســت کردن ثمربخش و راکارآمد مصــرف مال، نکردن

 تی آزمون به توجه با فوق ولجد بادر شده محاسبه داريمعنی سطح که این به توجه با شد.

)964/35 t= 151 وdf=( باشدمی 05/0 از کمتر )sig<.05( شود،نمی پذیرفته صفر فرض لذا 

 بنابراین باشد،می 3 مالك عدد از بیشتر و باشدمی 67/4 با برابر شده محاسبه میانگین چون و

سالم یزندگ سبک مهم موارد از یکی ست کردن ییجوصرفه ،یرانیا یا  به ییجوصرفه .ا

 و راکارآمد مصرف مال، نکردن عیضا کردن، مصرف جا به کردن، مصرف درست يمعنا

  .است کردن ثمربخش
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 ســـبک تعامل بود معتقد که شـــودمی تأیید حاضـــر مقاله فرضـــیه گفت باید مجموع در

 دگیزن به انسان دستیابی ساززمینه دتوانمی مقاومتی اقتصاد الگوي با ایرانی-اسالمی زندگی

شد. اخروي سعادت و اجتماعی مطلوب سالمی زندگی سبک همچنین با  دتوانمی ایرانی-ا

ــاززمینه ــکل س ــاد گیريش ــد مقاومتی اقتص ــکل این که باش ــاد از ش  باعث خود نوبه به اقتص

 ســـبک در تغییر ضـــرورت شـــود.بنابراینمی جامعه آحاد میان در معنوي و مادي پیشـــرفت

ـــاد تحقق جهت زندگی ـــازيپیاده و تیمقاوم اقتص ـــالمی جامعه در جهادي مدیریت س  اس

 معنوي ابعاد همزمان توجه و بشري تجارب کنار در اسالمی هايآموزه از گیري بهره نیازمند

 یمقاومت اقتصــاد آورد. فراهم اجتماعی مطلوب زندگی براي مدلی بتوان اســتتا بشــر مادي و

صاد نظام کی ست با هماهنگ و همگام که است ياقت سیس کالن ياهسیا  نظام یتیامن و یا

سالم ست الزم یبیتخر اقدامات برابر در مقاومت يبرا و یا  برابر در بتواند تا ردیبگ شکل ا

صاد ضربات صاد هايتوطئه و هامیتحر ياقت ستکبار نظام ياقت  به رو روند و کند مقاومت ا

   کند. حفظ یجهان و ايمنطقه ،جانبهخودرادرابعادملیهمه درش

   یريگنتیجه

ـــر پژوهش نتایج  راتییتغ که هاییعرصـــه نیترمهم از یکی که دهندمی نشـــان حاض

ــ هايوتقابل هاتعارض و یاجتماع ،یفرهنگ  همان ابد،ییم ظهور و بروز آن در آن، از یناش

ـــه ـــبک آن به که اســـت ايعرص ـــالم انقالب اگرچه .مگویییم یزندگ س  به بنا رانیا یاس

ـــرما ینید فرهنگ دادن رقرا مبنا و یاله يدئولوژیا ـــل هیس ـــ يبرا یاص  و کمال به دنیرس

 نیا اما دارد؛ را کمال به دنیرســ راه نیهمچن و یرانیا -یاســالم یزندگ ســبک ییشــکوفا

ــرما ــور که ايزمانه در .ابدیینم تیفعل خودکار طور به هیس  انواع جیترو هجمه مورد ما کش

ست یغرب یغیتبل هايسبک صرف آفت و ا ستیلتجم و ییگرام دامن ماهواره قیطر از پر

 داتیتهد انواع بر توانمی الزم نهیزم آوردن فراهم با اســت، شــده یرانیا یانقالب هجامع رگی

 و منجالب نیا از ییرها راه که برد در به سالم جان شدن یغرب منجالب نیا از و آمد فائق

 نست.دا یمقاومت اقتصاد توانمی را یرانیا یاسالم یزندگ سبک ییشکوفا

سترش وجود این با سالم فرهنگ گ ست يبرا اقدام نیترمهم جامعه در یا  سبک به یابید

سالم یزندگ شد،یم یا شور يبرا يشتریب تیموفق و با سلمان جوامع دارد. همراه به ک  که م

سالم هايآموزه پرتو در س و فیتعر ییتوانا ،یا  يالگوها نییتب و ینید یزندگ سبک میتر

سب ضا به دیبا رند،دا را آن با متنا سالم یزندگ سبک به خود، ینید فرهنگ ياقت  يرو یا

 که میهست جانبههمه و یاساس ییهابرنامه ازمندین،یزندگ سبک در تحول جادیا يبرا آورند.



 25                                  97پاییز /44ل دوازدهم/شماره سا                 

سالم يهاارزش رونق و يریبکارگ و جامعه یعموم فرهنگ بر ریتأث با  سطح در یرانیا و یا

 تالش ایرانی، اســالمی زندگی ســبک هايعرصــه ینترمهم از یکیباشــد. جامعه و خانواده

 عرصه نیا در قدم نینخست جهت، این از است. مقاومتی اقتصاد سازيپیاده و دستیابی براي

صاد گفتمان جیترو شدیم مهم نیا کردن نهینهاد و یمقاومت اقت ضر حال در که با  با فقط حا

 در موجود هايبحران نگذاشـــت ســـر پشـــت به قادر یمردم گوناگون هايگروه مشـــارکت

شور  هايگروه کردن ریدرگ با و شده دانیم وارد دیبا نخبگان جهت نیا در بود. میخواه ک

ــتادها جادیا به یمردم گوناگون ــاد یغاتیتبل يس ــ به یمقاومت اقتص ــانه لهیوس  یمردم هايرس

 بدانند یمل ضرورت کی را یداخل داتیتول از استفاده و شتریب دیتول چنانچه مردم بپردازند.

 داشت. خواهد ریتأث کشور ياقتصاد سازيوممقا در قطعاً
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 :مآخذ و منابع
ــی )،1361( آلفرد، ادلر، -  ــناس ــن ترجمه: ،فردي روانش  زمانی حسـ

  پیشگامان. انتشارات تهران: شرفشاهی،

 زندگی سبک نسلی تغییرات )،1389( سکینه حسینی، مصطفی، ازکیا، - 

  .37 شماره دهم، سال ،تماعیاج رفاه فصلنامه روستایی، جامعه در

 ،عامه فرهنگ درباره فرهنگی؛ مطالعات )،1389( جان استوري، - 

  اگه. نشر تهران: پاینده، حسین ترجمه:

سی، -  سه الما ضایت و زندگی سبک رابطۀ )،1389( نفی شویی ر  در زنا

ــه و ورزشـــکاران ــریه عادي، افراد با مقایسـ ــی مدیریت نشـ  ،ورزش

  .5شماره

ست،ایرا بهمن، باینگانی، -   سبک )،1392( سینا احمدي، سیدفهیم، ندو

ــی:جامعه منظر از زندگی ــناس ــناخت بر ايمقدمه ش  مفهوم واکاوي و ش

 .77 شماره هشتم، سال ،فرهنگی مهندسی فصلنامه زندگی، سبک

ــیان، محســـن ترجمه: .تمایز )،1390( پیر بوردیو، -  ــر تهران: چاوشـ  نشـ

 ثالث.

ــات -  ــان  مورخ: مســــؤوالن، و مردم جمع در رهبري معظم مقــام بی

سی قابل ،01/01/1393 ستر سانیاطالع پایگاه در د  رهبري معظم مقام ر

  .www.leader.ir نشانی: به

 ،01/01/1393 مورخ: رضوي، مطهر حرم در رهبري معظم مقام بیانات - 

 :نشـــانی به رهبري معظم مقام رســـانیاطالع پایگاه در دســـترســـی قابل

www.leader.ir.  

ــات -  ــان عظم مقــام بی بري م ــدار در ره ــا دی ــان، ب  مورخ: کــارآفرین

سی قابل ،16/06/1389 ستر سانیاطالع پایگاه در د  رهبري معظم مقام ر

 .www.leader.ir نشانی: به

ــات -  ــان ــدار در رهبري معظم مقــام بی  مورخ: نظــام، کــارگزاران دی

سی قابل ،03/05/1391 ستر سانیاطالع پایگاه در د  رهبري معظم مقام ر

  .www.leader.ir نشانی: به

ــات -  ــان ــدار در رهبري معظم مقــام بی ــا دی  مورخ: دانشــــجویــان، ب

سی قابل ،16/05/1391 ستر سانیاطالع پایگاه در د  رهبري معظم مقام ر

  .www.leader.ir نشانی: به

نات -  یا قام ب مام حرم زائران جمع در رهبري معظم م ــا، ا ــ  مورخ: رض

سی قابل ،01/01/1388 ستر سانیاطالع پایگاه در د  رهبري معظم مقام ر

  .www.leader.ir نشانی: به

ــاي و جمهوري رئیس دیدار در رهبري معظم مقام اناتبی -   هیئت اعضــ

 مقام رسانیاطالع پایگاه در دسترسی قابل ،02/06/1391 مورخ: دولت،

 .www.leader.ir نشانی: به رهبري معظم

 ،01/01/1393 مورخ: رضوي، مطهر حرم در رهبري معظم مقام بیانات - 

 نشـــانی: به رهبري معظم مقام رســـانیاطالع پایگاه در دســـترســـی قابل

www.leader.ir.  

ــا پیروزمند، -  ــی در دین نقش )،1386( علیرض ــور، فرهنگی مهندس  کش

ــی ملی همایش اولین مقاالت مجموعه  جلد ،فرهنگی مهندس

 -108 تهران، اول، چاپ فرهنگی، انقالب عالی شـوراي انتشـارات اول،

90.  

ــیرچی، -  باس و امیر حصـ ند ع یاو یل )،1390( ن فت الگوي تحل ـــر  پیش

ـــالمی -ایرانی  ریزي برنــامــه (رویکرد رهبري معظم مقــام منظر از اس

ـــلنامه انقالب)، چهارم دهه در راهبردي ــال ،بســیج مطالعات فص  سـ

   .51 -82 ،50 شماره اردهم،چه

 پیشرفت، و عدالت معرفتی و نظري مبانی )،1390( محمدهاشم زمانی، - 

 انتشارات ،پیشرفت ایرانی -اسالمی الگوي در عدالت خردنامه

  .153 -163 تهران، همشهري،

ــبت درباره ايمطالعه )،1390( حســـن زیبایی، -  ــرفت ماهوي نسـ  و پیشـ

لت؛ فت عدا ـــر به به پیش ثا لت، م مهخرد عدا لت نا  الگوي در عدا

  .245 -253 تهران، همشهري، انتشارات ،پیشرفت ایرانی -اسالمی

ــرخه -  ــبک تحقق يهاچالش و هاراهکار )،1392( فاطمه دهی،سـ  سـ

ــتر مثابه به ؛یاســـالم یزندگ  یلم شیهما ،یمقاومت اقتصـــاد تحقق بسـ

  .1 دوره ،یمقاومت اقتصاد در یزندگ سبک نقش

شه )،1391( همکاران و احمدحســین شــریفی، -   و (اخالق بهار همی

 معارف. نشر دفتر قم: ،اسالمی) زندگی سبک

  .کریم قرآن - 

ـــبک نظریه از دورنمایی )،1392( محمد کاویانی، -   تجویزي زندگی س

  مدرسین. جامعه قم، ،مبلغان نشریه اسالم،

 ثالثی، محسن ترجمه: ،مدرنیته پیامدهاي )،1380( ی،آنتون گیدنز، - 

 مرکز. نشر تهران:

للبین محیط تأثیر )،1391( ابراهیم متقی، -   الگوي تحقق بر الم

 و هنر فرهنگ پژوهشگاه انتشارات تهران: ،پیشرفت ایرانی اسالمی

  ارتباطات.

مدجواد مؤمنی، -  یدمح ـــ  در قومی تنوع بر تحلیلی گاهین )،1394( س

  .گزارش ماهنامه ،ایران المیاس جمهوري

 اسالمی الگوي و اسالمی انقالب نقش ،1391( رسول فیروز، نوروزي - 

ــرفت ایرانی جاد در پیشـ مدن ای ــالمی ت مه ایرانی، -اسـ نا ــل  علوم فصـ

  شصت. شماره پانزدهم، سال ،سیاسی
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